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Nem használhatók fel a titkos-
szolgálati lehallgatásokkal 
szerzett bizonyítékok Kiss Sándor 
volt Bihar megyei tanácselnök 
korrupciós perében a Bihar me-
gyei törvényszék végzése szerint.

 
 »  KRÓNIKA

A Bihar megyei törvényszék ki-
zárta a Kiss Sándor volt me-
gyei tanácselnököt is érintő 

peres eljárásból azokat a lehallgatási 
jegyzőkönyveket, amelyeket a Román 
Hírszerző Szolgálat (SRI) készített 
nemzetbiztonsági okokra hivatkozva, 
így ezeket nem lehet ezentúl bizonyí-
tékként felhasználni. A törvényszék 
november 11-én, szerdán határozott a 
lehallgatási jegyzőkönyvek kizárásá-
ról a bizonyítékok közül. A G4media.
ro portál információi szerint az ügy az 
elévülés küszöbén áll. Mindez olyan 
körülmények között, hogy Cătălin Pre-
doiu igazságügyi miniszter törvény-
tervezetet kezdeményezett a SRI által 
nemzetbiztonsági okokra hivatkozva 
végzett lehallgatásokat tartalmazó 
bizonyítékok megmentésére, a jogsza-
bályjavaslat azonban elakadt a par-
lamentben, a nemzeti liberális (PNL) 
kormány pedig az ellenzéki szociálde-
mokratákra (PSD) mutogat.

Mint ismeretes, arról a korrupció-
gyanús ügyről van szó, amelyben 2018 
júniusában a Bihar megyei törvény-
szék alapfokon kihirdetett ítéletében 
nyolc év letöltendő börtönbüntetésre 
ítélte Kiss Sándor volt Bihar megyei 
tanácselnököt 4 millió euró értékű 
kenőpénz elfogadása miatt. Az ügy-
ben Beniamin Rus üzletembert, az 
észak-erdélyi autópálya Bihar megyei 
szakaszainak építésében is részt vevő 
Selina tulajdonosát 4 év szabadság-
vesztésre ítélték pénzmosás vádjával.

Utólag azonban a törvényszéki 
döntést a nagyváradi táblabíróság 
semmisnek nyilvánította – a G4me-
dia.ro szerint – annak a Mihail 
Udroiu bírónak a döntő hozzájárulá-
sával, aki korábban Alina Bicának, a 
Szervezettbűnözés- és Terrorellenes 

Ügyosztály (DIICOT) négy év szabad-
ságvesztésre ítélt volt vezetőjének a 
tanácsadója volt.

Amint arról korábban beszámol-
tunk, 2018 decemberében visszautal-
ta a törvényszéknek Kiss Sándor volt 
tanácselnök és társai korrupciós pe-
rét a Bihar megyei táblabíróság. Az 
ítélethirdetésen elhangzott, hogy Kiss 
Sándor vádlott-társai nem részesültek 
méltányos bírósági eljárásban, és nem 
teljesültek az Emberi Jogok Európai 
Egyezménye 6., a tisztességes tárgya-
láshoz való jogról szóló cikkelyének 
feltételei. Megjegyzendő, hogy az egy-
kori tanácselnök esetében már nem 
jutott ugyanerre a megállapításra a 
táblabíróság.

Ezt megelőzően, 2018 júniusában 
alapfokon kihirdetett ítéletében a Bi-
har megyei törvényszék nyolc év le-
töltendő börtönbüntetésre ítélte Kiss 
Sándor volt Bihar megyei tanácselnö-
köt. Az RMDSZ megyei szervezetének 
volt vezetőjét hatalommal való visz-
szaélés, pénzmosás, csúszópénz elfo-
gadása és befolyással való üzérkedés 
miatt ítélte el a bíróság az ellene és 
négy másik üzletember ellen indított 
korrupciós perben. Beniamin Rusra, 
a Selina cégcsoport vezetőjére négy, a 
magyar állampolgársággal rendelke-
ző Bojtor Vilmos László üzletemberre 
hat év letöltendő börtönbüntetést rót-
tak ki, a többi vádlottat – köztük Mik-
lóssy Ferencet, a debreceni Keviép Kft . 
ügyvezetőjét – a bűncselekmények 
elévülése miatt felmentették. A gyanú-
sítottak között szerepelt még az azóta 
elhunyt Mudura Sándor nagyváradi 
üzletember is.

A vádlottak különben a fellebviteli 
tárgyalás során a per „mediatizált-
ságára”, a sajtó részéről vélelmezett 
nyomásra hivatkozva a per áthelye-
zését kezdeményezték, kérésüket 
azonban elutasították. Ezt követően 
a per újratárgyalását követelték, sze-
rintük ugyanis az alapfokon eljáró 
törvényszék nem vette fi gyelembe az 
álláspontjukat, hanem „lemásolta” az 
Országos Korrupcióellenes Ügyészség 
(DNA) vádiratát. Sőt a vádlottak kemé-
nyen ostorozták a dossziéban fellelhe-
tő titkosszolgálati lehallgatásokat is, 

egyikük, Bojtor Vilmos László pedig 
megismételte korábbi állítását, misze-
rint neki vádalkut ajánlott a magyar és 
a román hírszerzés, ezért tett terhelő 
vallomást Kiss Sándor ellen. Ennek 
ellenére a Bihar megyei törvényszék 
idén június 8-án kihirdetett alapfokú 
ítéletében hat év letöltendő szabad-
ságvesztésre ítélte, holott az üzletem-
ber szerint „maximum felfüggesztett 
szabadságvesztést” ígértek neki.

A DNA ügyészei szerint Kiss, Bojtor 
és Rus kiterjedt pénzügyi konstrukciót 
dolgozott ki és működtetett: romániai 
(a Rus által vezetett váradi Selina és a 
Trameco Rt.) és egyesült államokbeli (a 
Bojtor által irányított Wasleys World-
wide LLC Washington) cégek köz-
vetítésével 2005–2006-ban 600 ezer 
eurónyi pénzt mostak tisztára. Az így 
jogosulatlanul szerzett hasznot Rus 
Kiss Sándornak adta át, hogy előnyben 
részesítse a Selinát egyes nagyváradi 

területek értékesítésében. Az ügyészek 
szerint a két tranzakcióval mintegy 8,6 
millió eurós kárt okoztak a Bihar me-
gyei önkormányzatnak. A DNA szerint 
2003–2004-ben egy másik összetett 
pénzügyi konstrukciót is tető alá hoz-
tak a felek, ebben Roatiș, Miklóssy Fe-
renc és Miklóssy László is érintett volt, 
az ügylet során újabb 300 ezer eurót 
„fehérítettek ki”. Alapfokon kihirdetett 
ítéletében a nagyváradi törvényszék a 
letöltendő börtönbüntetésen kívül Kiss 
Sándort 5,5 millió euró, Beniamin Rust 
pedig három millió euró kártérítés befi -
zetésére is kötelezte.

Kiss Sándor 2000 és 2012 között 
töltött be vezető tisztséget a Bihar me-
gyei önkormányzatban. 2004 és 2008 
között a megyei tanács elnöke, az azt 
megelőző és azt követő ciklusokban a 
tanács alelnöke volt. A politikus 2016 
júniusában személyes okokra hivat-
kozva lemondott az RMDSZ Bihar me-
gyei szervezetének elnöki posztjáról.

Az „új” Amerika 
és a világ

Azt talán túlzás lenne kĳ elenteni most, miután Joe Biden a 
jelek szerint megnyerte az amerikai elnökválasztást, hogy 
rosszabb hely lett a világ, de az talán megkockáztatható: nem 
úgy néz ki, hogy jobb hely lesz.

Nem mintha kétségbe vonnánk az amerikai választópolgá-
rok többségének akaratát: bár a sajátos elektori rendszer mi-
att most néhány tíz- vagy százezer, furcsán csak egy irányba 
húzó levélszavazat, illetve állítólagos eltűnt vagy semmiből 
felbukkant voksok, valamint halott szavazók kapcsán folyik 
az ország nimbuszát még tovább romboló jogi perpatvar a 
csatatérállamokban, Biden valójában néhány millió szava-
zattal többet kapott, mint a hivatalban lévő elnök, Donald 
Trump. Ilyen körülmények között Trump tényleg csak akkor 
nyerhetne, ha utólag kiderülne, hogy akkora mérvű csalások 
zajlottak Biden javára, hogy mégiscsak a rá adott szavazatok-
ból van több, így rá kellene szavazniuk az adott államok elek-
torainak – erre azonban nem fogadnánk nagy összegben. Per-
sze a mostani jogi hercehurca csupán folyománya az elmúlt 
években hiszterizált amerikai közéletnek, miután az egyre in-
kább balra tolódó Demokrata Párt, illetve különböző szélső-
séges, magukat jogvédőnek nevező szervezetek és mozgal-
mak világvége-hangulatot gerjesztettek csak azért, mert négy 
éve nem a demokrata jelölt nyert. Trumpot lerasszistázták, 
-bunkózták, agresszív tahózták, ellene voltak a techcégek és 
a hollywoodi „elit” – miközben a koronavírus megjelenéséig 
elnöksége kimondottan pozitív hozadékokkal járt az ország, 
és a súrlódások ellenére a katonai szövetségesek számára is. 
Az természetesen nehezen vitatható, hogy az üzleti világból 
érkezett Trump modora meglehetősen szokatlan. Mégis ő az 
az elnök, aki – amellett, hogy meghirdette az America fi rst 
jelszavát – nemhogy nem kezdeményezett katonai agresszi-
ót, de egyenesen a külföldön állomásozó amerikai katonák 
hazahozatalát tűzte ki célul – és valósította is meg részben. 
Gazdaságfejlesztő és munkahelyteremtő programja is sike-
resnek tekinthető, rasszizmusáról meg annyit, hogy – jórészt 
éppen a munkahelyteremtő program révén – növelte a ha-
tására érkező afroamerikai és hispán polgárok szavazatait. 
Hogy nemzetközi téren nem a hagyományos diplomáciát kép-
viselte, az is közismert – alaposan föl is kavarta az állóvizet. A 
rutin hiánya érződött is az Oroszországgal és Észak-Koreával 
szembeni, hol közeledésről, hol haragszomrádról szóló viszo-
nyon, azt viszont jól ismerte fel, hogy országa nemzetközi he-
gemóniájára a legnagyobb veszélyt Kína jelenti – még ha erre 
sem sikerült megtalálnia a megfelelő ellenszert. Az America 
fi rst politika szellemében az EU-t is gazdasági riválisnak te-
kintette, miközben Kína ellensúlyozására épp hogy közösen 
lenne a legnagyobb esély. Ugyanakkor azt nem lehet eléggé 
megköszönni, hogy felrázta a tespedt katonai szövetségese-
ket, és kikényszerítette a haderőfejlesztést. Az izraeli–arab 
megbékélés újabb lépésének tető alá hozása szintén jelen-
tős eredmény. Hogy Bidentől mi várható, azt egyelőre csak 
a kampánymegszólalásai alapján tudhatjuk. Nem kecsegtet 
sok jóval a sokak által megkérdőjelezett szellemi frissességű 
elnökvárományostól, hogy nem igazán határolódott el a feke-
ték életének védelmét zászlajára tűző, de valójában fosztoga-
tás, rombolás és hagymázas utópiák megfogalmazása révén 
hírhedtté vált szélsőbalos, anarchista mozgalmaktól és a ma-
gukat liberálisnak nevező, valójában szélsőséges ideológiákat 
terjesztő köröktől. Most azzal hencegett, hogy Amerika vissza-
tér a nemzetközi színtérre – ami az előzmények alapján akár 
újabb katonai akciókat is jelenthet, de a rossz emlékű kiokta-
tó, arrogáns külpolitika, a „demokráciaexport” visszatértét is 
előrevetíti. Térségünk viszonyában ez abban nyilvánulhat meg, 
hogy Budapestet pellengérre állítják – már amíg a jelenlegi, 
jobbközép kormány van hatalmon, amely nem a nagy- és köze-
pes hatalmaknak való feltétlen gazsulálást tekinti külpolitikája 
legfőbb vezérelvének –, míg a félig-meddig vazallusi pozícióját 
felvállaló, kedvező stratégiai helyzetben lévő Románia a remélt 
kedvezmények fejében, némi korrupció miatti ejnyebejnyé-
zésen kívül továbbra is „eminens tanuló” lesz. Persze ez a 
rosszabbik forgatókönyv, nem kell az ördögöt a falra festeni. 
Mindenesetre az erdélyi magyar külpolitika számára kiemelt 
feladatnak kell lennie a washingtoni adminisztrációval való 
kapcsolatok keresésének, a valós romániai viszonyok – ki-
emelten persze a kisebbségek helyzete – feltárásának.

Nyilvánvalóan nem táplálunk illúziókat: a nagyhatalmi stra-
tégiai érdekek érvényesítését ritkán szokták zavarni egy adott 
térségben éppen fontosnak tekintett szövetséges kisebbsé-
gekkel szembeni visszaélései. De azért rajtunk továbbra se 
múljon, hogy ha már a jogállamiság miatti bírálatok kerülnek 
napirendre, egyértelmű legyen: Romániában sem csupán a 
korrupció miatt aggasztó a helyzet.
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VEZÉRCIKK NEM HASZNÁLHATÓK A LEHALLGATÁSOK KISS SÁNDOR VOLT TANÁCSELNÖK PERÉBEN

Semmissé vált bizonyítékok
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Sok hűhó semmiért? Kiss Sándorék alapfokra visszautalt ügye az elévülés küszöbén áll

 » Arról az ügyről van szó, 
amelyben alapfokon nyolc 
év letöltendő börtönbünte-
tésre ítélték Kiss Sándort 4 
millió euró értékű kenőpénz 
elfogadása miatt.




